
Side 1 av 10 

  

KONTROLLUTVALGET I 
RAUMA KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 6/18 
Møtedato: 29.11.2018 
Tid: Kl. 10.00 – kl.14.05  
Møtested: Rauma helsehus/Møterom 415, Rauma rådhus 
Sak nr: 32/18 – 40/18  
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) 
Møtende medlemmer: Knut Dagfinn Samset (Krf) 
 Hilde Mjelva (Uavh.) 
Forfall: Torbjørn Ådne Bruaset (Sp) 
 Eirik Jenssen, nestleder (Ap) 
Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Svanhild K. Dahle (Sp) 
 Jane Malmedal Edvardsen (Ap) 
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 
Fra revisjonen: Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (sak 32/18-37/18, men 

ikke virksomhetsbesøket)  
 Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 32/18-37/18, men ikke 

virksomhetsbesøket) 
Av øvrige møtte:  
 Toril Hovdenak, rådmann (sak 34/18 og 35/18) 

Kristian Skålhavn, helse- og omsorgssjef (OS 10/18 -virksomhetsbesøk) 
 Britt Eli Gyldenskog, helsehussjef (OS 10/18 -virksomhetsbesøk) 
 Gro Berild, fagsjef helse og omsorg (OS 10/18 -virksomhetsbesøk) 
 Cate Kroken, kjøkkensjef (OS 10/18 - virksomhetsbesøk) 
  
 Protokollen blir formelt godkjent i neste møte 
  

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.  
 
Møtet startet med virksomhetsbesøk ved Rauma Helsehus (OS 10/18), før møtet fortsatte med 
ordinær møtebehandling på rådhuset fra kl. 1200. 
 
Det ble fremsatt forslag om en ekstra referatsak RS 46/18. Sak 36/18 ble behandlet før sak 
34/18.  
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse endringene. 
 
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 32/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. OKTOBER 2018 

PS 33/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 34/18 RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2018 

PS 35/18 VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING OG SAMARBEID 
MED PPT 
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PS 36/18 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

PS 37/18 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – 
REVISJONSÅRET 2017 

PS 38/18 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 39/18 DELTAGELSE PÅ KONTROLLUTVALGSKONFERANSER I 2019 

PS 40/18 EVENTUELT 

  

PS 32/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. OKTOBER 2018 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 18. oktober 2018 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen velges: 
1. Knut Dagfinn Samset 
2. Hilde Mjelva 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Det foreslås at Knut Dagfinn Samset og Hilde Mjelva velges til å underskrive protokollen.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 18. oktober 2018 godkjennes. 
 
Disse velges til å underskrive protokollen: 

1. …………………. 
2. …………………. 

 
 

PS 33/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Referatsaker: 
 
RS 42/18 Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet (2 pålegg med 

fristutsettelse), rapport datert 15.3.2018. 
 Kontrollutvalget ønsker å følge opp prosessen med lukking av avvikene, og ønsker 

derfor å føre dette opp som ny sak på oppfølgingslisten. 
 
RS 43/18 Lukking av møter i kontrollutvalget – Saksbehandling, føring av møtebok og 

hjemmel for lukking av møte, uttalelse fra sivilombudsmannen datert 7.11.2018. 



Side 3 av 10 

 
RS 44/18 Innkalling til møte i representantskapet i NIR nr. 3/2018. 
 
RS 45/18 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 20.11.2018. 
 Protokollen ble delt ut i møte. Utvalgsleder, som også er nestleder i styret, informert 

om prosessen med endring av samarbeidet fra 1.1.2020 som følge av 
kommunesammenslåinger og endring i kommunelov.   

 
RS 46/18 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Rauma 

kommune, Anne Oterhals, datert 10.9.2018 
 
Orienteringssaker: 
 
OS 10/18 Virksomhetsbesøk ved Rauma Helsehus 

Utvalget hadde satt opp følgende stikkord for hva det ønskes orientering om: 
• Organisering av avdelingene 
• Informasjon om hvilke tjenester som ytes i Helsehuset 
• Fungerer det tekniske? 
• Er driftsutgiftene som forventet? 
• Statusrapport for drifts- og økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg.    

 
 Innledningsvis fikk utvalget en omvisning på helsehuset. Helsehussjef Britt Eli 

Gyldenskog viste utvalget rundt på huset. Med på omvisning var også helse- og 
omsorgssjef Kristian Skålhavn.  
Først stopp var fløyen der friskliv holder til (1. etg).  
Videre fikk utvalget en omvisning på produksjonskjøkkenet (1. etg.). Kjøkkensjef 
Cate Kroken orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. All mat til beboere og 
hjemmeboende lages i dag på produksjonskjøkkenet. Det er produksjon 5 dager i uka, 
det er derfor normalt ikke noen på kjøkkenet lørdag og søndag. Maten blir emballert, 
vakuumpakket og kjølt ned på produksjonskjøkkenet. Maten har da en holdbarhet på 
14. dg. Maten blir levert ut til avdelingene hver dag, der den blir varmet opp. Tørrmat 
blir levert etter elektroniske bestillinger to ganger i uka. Produksjonskjøkkenet har 5 
årsverk (ca. en halvering fra tidligere institusjoner). Kroken sier at største delen av 
arbeidet går med til andre oppgaver enn rein matproduksjon; dvs. pakking av mat, 
behandling av bestillinger, utlevering, utpakking av varelevering osv. Kommunestyret 
skal i februar få til behandling en evaluering av kok/kjøl.      

   
 Videre bad utvalget om å få en omvisning på kontorfløyen (1.etg.) Her har 

avdelingslederne cellekontor, og så er det et åpent kontorlandskap der 
hjemmetjenesten, Rus og psykiatri og fysioterapeut har kontor. Utvalgsleder har fått 
tilbakemelding fra en ansatt om at det er noen utfordringer med dette 
kontorlandskapet. Det er mye støy og det er vanskelig å gjennomføre fortrolige 
samtaler. Dette ble også bekreftet av to ansatte som var tilstede i lokalet når utvalget 
var på omvisning. Skålhavn opplyser at de ser på alternativ for å løse disse 
utfordringene.      
 
Omvisningen gikk videre til 4. etg. Korttid/rehabilitering der utvalget fikk demonstrert 
velferdsteknologien på et beboerrom. Fagsjef helse- og omsorg, Gro Berild 
demonstrerte og orienterte utvalget. Det ble opplyst at de fremdeles har noen 
utfordringer med å få alarmsystemet til å fungere, men stadig mer kommer på plass. 
Hver avdeling/etasje i helsehuset har 2 fløyer med 15 beboere i hver fløy som er delt 
inn i to grupper. Det har vært en del ledige plasser i korttid/rehabiliteringsavdelingen 
siden oppstart. De andre to avdelingene har dementpasienter (2. etg.) og somatiske 
pasienter(3.etg.) 
 
Etter omvisningen hadde helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn en grundig 
orientering til utvalget der det ble orientert knyttet til de spørsmålene som utvalget 
hadde stilt på forhånd. Presentasjonen ble oversendt sekretariatet etter møte, og blir 
sendt ut til utvalget sammen med møteprotokollen.  
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Det ble brukt mest tid på statusrapport for den økonomiske situasjonen inne helse- og 
omsorg, årsaker til avvik og hvilke tiltak som en arbeider med.  
Det er stor økning i variabel lønn som skyldes flytteprosessen, ferieavvikling og hull i 
turnus som har måtet fylles med overtid og bruk av vikarbyrå. Kommunen har store 
rekrutteringsutfordringer når det gjelde sykepleiekompetanse. Lønnskostnaden er på 
vei nedover i løpet av høsten, men er fremdeles for høye.  
Skålhavn fortale om de tiltakene som er satt i verk 

• Prosjekt arbeidstidsordning i institusjon 
• Arbeidsdeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere 
• Bruk av velferdsteknologi, særlig i hjemmetjenesten 
• Omsorgstrappen - økte tjenester på et lavere nivå i trappa. 

 
Helse og omsorgssjefen orienterte også om at Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på 
helsehuset. Det kom tre pålegg om utbedringer: 

1. Åpent landskap  
2. Garderober 
3. Spiserom på avdelingen (opprinnelig plan for bygget var ikke fulgt). 

 
Helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn sier at det kan være en utfordring i forhold til 
de omstillingene som nå skal gjøres, at dette er en organisasjon som er 
«omstillingstrøtt». 

 
Utvalget takker for omvisning og orientering.  

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
 

PS 34/18 RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2018 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2018, sammen med rådmannens muntlige 
redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Rådmann Torill Hovdenak orienterte utvalget og svarte på spørsmål undervegs i 
orienteringen. Rådmannen sier at de økonomiske utfordringene som er innen helse- og 
omsorg, må løses av helse- og omsorg selv. Helse- og omsorg brukte mer sammenlignet med 
andre kommuner allerede i 2017, nå kommer merforbruket på 25. mill. kroner i tillegg.  
 
Rådmannen kommenterte de tiltakene som er sett i verk: 

• Turnusomlegging 
• Vurdering av arbeidsdeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere 
• Bruk av velferdsteknologi, særlig i hjemmetjenesten 
• Omsorgstrappen – redusere tjenester på øverste nivå og jobbe mer forebyggende og 

tilrettelegge i hjemmet.    
 
Rådmannen sier at de økonomiske utfordringene har tvunget kommunen til å gå inn i dette 
omstillingsarbeidet nå, men dette er en omlegging som kommunen ville måtte gjøre før eller 
siden uansett.  
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Kommunens samlede merforbruk, som ligger an til å bli på ca. 20 mill. kroner, vil måtte 
dekkes inn i løpet av 2 år (2019 og 2020) for ikke å havne på ROBEK.  
 
I budsjettet for 2019 er det ikke funnet inndekning for det ventede merforbruket i 2018. 
Rådmannen håper på å ha oppsummert dette fra administrasjonen sin side før jul, og så legges 
det opp til at kommunestyret får til behandling en budsjettkorrigeringssak i februar. 
Rådmannen understreker at det blir svært krevende å finne inndekning. Rauma kommune har 
på de aller fleste områder effektive tjenester og derfor lite å gå på. Det må kanskje vurderes 
strukturgrep, eller en må ta kuttene med «ostehøvel».  
Dersom kommunen havner på ROBEK, så skal fylkesmannen godkjenne budsjett og 
låneopptak.     
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
 

PS 35/18 VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING OG 
SAMARBEID MED PPT 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering, og avventer resultat av 
fylkesmannens tilsyn. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
 

PS 36/18 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
Internkontroll i Rauma kommune 

2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i 
møteprotokollen. 

3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS. 
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalget diskuterte flere områder som aktuelle for forvaltningsrevisjon; 
Byggesaksbehandling, Kvalitet i skole og barnehage og Internkontroll.  
 
Byggesaksbehandling: Det blir uttrykt en bekymring for situasjonen innen dette området, som 
følge av de innsparingene som kommunen nå må gjøre. Utvalget konkludert likevel at dette er 
et område det er mulig å få orientering om og undersøke statistikker, uten at en trenger å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon.  
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Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en orientering fra rådmannen om situasjonen innen 
plan- og byggesaksbehandling. Herunder statusrapport for de lovpålagte fristene som er på 
området.  
 
Kvalitet innen skole og barnehage: Kontrollutvalget forventer at funnene fra tilsynet som 
fylkesmannen gjennomførte knyttet til elevenes utbytte av opplæringen fører til en 
systemforbedring i alle skolene.  
 
Internkontroll: Kontrollutvalget landet på at Internkontroll var det mest aktuelle området å 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt på nå.  
Utvalget ønsker at prosjektplanen som revisjonen skal utarbeide tar utgangspunkt i 
problemstillingene som er skissert i saksfremlegget: 

• Eksisterer det skriftlige og oppdaterte reglement/rutiner/prosedyrer for de viktigste 
arbeidsprosessene innen kommunen sine tjenesteområder? Og i hvilken grad er disse 
gjort tilgjengelige? 

• Har Rauma kommune etablert tilstrekkelig internkontrollrutiner som sikrer 
økonomistyringen i sektorene; herunder særlig helse- og omsorgssektoren.   

• Har Rauma kommune et fungerende system for avvikshåndtering? 
        
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
…. 

2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i 
møteprotokollen. 

3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS. 
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget. 

 
 

PS 37/18 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON 
– REVISJONSÅRET 2017 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går frem av dokumentet «Kontrollutvalgets 
tilsynsansvar 2017» 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretær gjorde utvalget oppmerksom på det som står under pkt. 11 (regnskapsrevisjon) og 
pkt.12 (forvaltningsrevisjon) om revisors møteplikt og møterett. Revisor har møteplikt i 
kommunestyret under behandling av årsregnskap og andre saker (forvaltningsrevisjon) som 
har tilknytning til revisors oppdrag. Dersom kontrollutvalget skal kontrollere at denne plikten 
blir oppfulgt, så er utvalget avhengig at det blir protokollert at revisor er tilstede i 
kommunestyrets møteprotokoll. Det blir ikke gjort i kommunestyret i Rauma.  
 
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet tar kontrakt med administrasjonen og oppfordrer til at 
dette blir gjort. Revisor har samtidig et ansvar for å gjøre seg tilkjenne i kommunestyremøte. 
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 
voterende) 
 
 

PS 38/18 OPPFØLGINGSLISTE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 
Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune 
I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av 
underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune. 
Rådmannen sa at det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer 
forsvarlige helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten.  
29.11.18: Utvalget hadde i forbindelse med dagens møte virksomhetsbesøk på Rauma 
helsehus, jf. OS 10/18. Orienteringen som ble gitt av helse og omsorgssjef Kristian 
Skålhavn inneholdt bl.a. en statusrapport for drifts- og økonomisk situasjon innen 
Helse- og omsorg.    
 
Rauma Energi AS 
Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både utfall av 
Herje kraftverk saken, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å 
følge med på utviklingen. 
29.11.18: Utvalgsleder informerer om at han har forstått det slik, at oppstart av 
Vermakraftverket etter utbyggingen er utsatt. Utvalget ber om at statusrapporten fra 
Rauma Energi AS må inneholde en orientering om status for Verma utbyggingen. 
 
Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 
Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Det fremkommer ikke noen frist for 
Rauma kommune til å rette brudd på regelverket i den foreløpige tilsynsrapporten. 
29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra arkivverket på 
oppfølging av tilsynet, ettersom de fleste av fristene i rapporten nå er utløpt.   
 
Etiske retningslinjer 
Kommunestyret gjorde i møte 22.03.18 sak 23/18 følgende vedtak «Rauma kommunestyre 
vedtar nye felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Kommunestyret ber 
rådmannen vurdere å innarbeide et punkt om gaver til kommunen som sådan, jf. innstilling fra 
kontrollutvalget i sak 03/17 Kommunes håndtering av kjøkkenløsning i helsehuset. Eventuelle 
reviderte retningslinjer legges fram for kommunestyret til godkjenning.»  
29.11.18: Utvalgsleder opplyste at ny behandling av revidert etisk reglement var lagt 
frem til formannskapet i møte 27.11.18.   
 
Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk 
og psykisk liding  
(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 20.6.2018. 
1) Det er avdekt manglar ved kommunen si styring av det systematiske arbeidet som skal 

sikre at personar med ROP-lidingar får samanhengande, koordinerte og forsvarlege helse- 
og sosialtjenester. 

2) Rauma kommune sørgjer ikkje for at tenesta opplysning, råd og rettleieing etter 
sosialtjestelova § 17 blir tildelt, gjennomført og følgt opp.  

29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra fylkesmannen på 
kommunes plan på oppfølging av tilsynet. 
 
Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet (ny sak) 
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I Arbeidstilsynets rapport datert 15.3.2018 foreligger det 2 pålegg med fristutsettelse. Det 
vises i rapporten til vedtak om pålegg av 1.9.2016 og tilbakemelding fra Rauma kommune av 
9.3.2018. Kontrollutvalget ønsker å følge opp prosessen med lukking av avvikene som er 
knyttet til etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved 
Rauma brannvesen.  
 

Kontrollutvalgets behandling 
 
I dette møte orientering var det gitt orientering knyttet til følgende saker på oppfølgingslisten 

• Helse og omsorgstjenester i Rauma kommune, statusrapport om økonomisk 
situasjon (under virksomhetsbesøket) 

 
Leder gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble fremmet forslag om 
å føre opp en ny sak på oppfølgingslisten: 

• Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet 
 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 
 
 

PS 39/18 DELTAGELSE PÅ KONTROLLUTVALGSKONFEANSER I 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Lars Ramstad deltar på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30. og 31. januar 
2019. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Utvalget diskuterte også deltagelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt årsmøte og 
fagsamling som gjennomføres i Kristiansand 4.-5. juni 2019.  
Utvalget synes FKT sitt årsmøte og fagsamling i juni kommer for sent i valgperioden. 
 
Det ble fremmet følgende forslag: 

Lars Ramstad deltar på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30. og 31. 
januar 2019. 

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 
medlemmer. (5 voterende) 
 
Saken var lagt frem uten innstilling fra sekretariatet.  
 
 

PS 40/18 EVENTUELT 

 
Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2019 
Utvalget støtter sekretariatets forslag om tirsdag 22. januar som dato for utvalgets første 
møte i 2019. Utvalgsleder hadde gitt signal om at det var ønskelig å ha et møte allerede i 
januar.  
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Erfaring fra opplæringssamling 7.11.2018 
Utvalgsleder, som var den eneste som deltok fra Rauma kommune, gav en kort 
oppsummering fra opplæringsdagen for utvalgsmedlemmer og varamedlemmer 
 
Byggesaksbehandling 
Kontrollutvalgets leder har mottatt en klage på sein og vanskelig behandling av byggesøknad, 
fra kontrollutvalgsmedlem Torbjørn Bruaset. Klagesaker må behandles gjennom ordinær 
klagebehandling, og ikke av kontrollutvalget.  
Når det gjelder vurdering av den systemrettede siden av saken, så vises det til møteprotokoll 
sak 36/18.   
 
Tilbakemelding fra revisor - kommunens system for registrering av nærstående i 
kommunen 
Når det gjelder hvilket system kommunen har for registrering av nærstående i kommunen, så 
skulle revisor undersøke dette og gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals, opplyser at det er 
habilitetsbestemmelsene som styrer feltet. Kommunen arbeider med utarbeiding av nytt etisk 
reglement. Enhetsledere og politikere er oppfordret til registrering av sine interesser i KS sitt 
Styrevervregister.  Revisor har ikke funnet at kommunen har kartlagt særskilt dette med 
nærstående i kommunen. 
Rådmann Toril opplyser at det også ligger en kvalitetssikring i rutiner for kontering og 
attestering. Det er vektlagt åpenhet og alltid to som godkjenner en faktura.       
 
Tilbakemelding fra revisor på hvilken kvalitetssikring revisjonen gjør i forhold til 
kommunens system for innmelding knyttet til ressurskrevende tjenester.    
Revisor skulle også undersøke med annen revisor og gi tilbakemelding på hvilken 
kvalitetssikring revisjonen gjør i forhold til kommunens system for innmelding knyttet til 
ressurskrevende tjenester.    
Oppdragsansvarlig revisor Anne Oterhals og forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte 
utvalget. Revisor skal attestere på den innberetningen som kommunen gjør. Revisjonen henter 
da inn grunnlagsdokumentasjon i tråd med Rundskriv IS 3/2018 (årlig nytt rundskriv). Det 
blir kontrollert at det foreligger vedtak om helse og omsorgstjenester. Det blir også sjekket at 
lege har attestert på at det foreligger en diagnose som samsvarer med det som skal 
innrapporteres.  
Revisjonen kontrollerer ikke at diagnosen er korrekt satt, men at lege eller psykolog har 
attestert på at slik diagnose foreligger, slik det er krav om i rundskrivet. Det er 
spesialisthelsetjenesten som setter diagnose.   
Revisjonen understreker at det er kommunen som er ansvarlig for at opplysningene som 
innrapporteres er korrekt og kvalitetssikret.  
Andersen opplyser at Fylkesmannen i Hordaland, som sette-fylkesmann, har fått i oppdrag fra 
departementet å gjennomføre en utvidet gransking i kjølvatnet av Tolga-Saken.  
Rådmann Toril Hovdenak opplyser at hun ikke har detaljer om hvordan dette gjøres i Rauma. 
På spørsmål fra utvalgsleder om en kan oppleve tilsvarende saker i Rauma kommune, så sier 
rådmannen at en ikke kan gi noen garantier, men at det ikke er noe indikasjon på at det er noe 
galt.   
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Lars Ramstad Hilde Mjelva                                     Knut Dagfinn Samset 
      leder    medlem   medlem 
 
 
 
Jane Malmedal Edvardsen        Svanhild K. Dahle 
        varamedlem                varamedlem 
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       sekretær 
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